
EY Aarhus søger talenter 

 
 

 
Overskrift: hvad er den brændende platform hos jer som kandidaten skal hjælpe med?  
 
Har du en uddannelse/baggrund inden for revision eller en anden relevant finansiel baggrund 
der gør at du gerne vil arbejde med revision eller forretningsudvikling, så har vi her en 
spændende mulighed. 

 
 

 
 
Afhængigt af erfaring vil du få ansvaret for egne kunder og projekter, men ofte i tæt samarbejde 
med dine kollegaer, hvor vi sammen som hold skal sikre, at vores kunder serviceres bedst muligt 
med fokus på at levere høj kvalitet til aftalt tid. 
 

 

Vi servicerer en lang række kunder indenfor mange forskellige brancher, og der højt til loftet i 

forhold til udviklingsmuligheder. Vi samarbejder i dagligdagen tæt med andre afdelinger både 

nationalt og internationalt, så du har masser af muligheder for at få en hverdag hvor du kan 

prøve din udvikling af i forskellige retninger. 

Afdelingen kendetegnes som værende en afdeling med socialt stærkt sammenhold. Det sociale 

er i fokus og der er initiativer både i afdelingen og på tværs af huset, så der er rig mulighed for 

at blive en del af det sociale fællesskab. 

Dit talent er i centrum, og vi giver dig al den træning og hands-on læring, som du har brug for, så 

du fortsat kan udvikle dig og blive en del af vores hold som en kompetent rådgiver. 

 
 

 

Vi søger dig, der vil opleve en hverdag med højt til loftet og bredt til væggene, hvor der lægges 

vægt på, at et fokuseret og ambitiøst arbejdsmiljø går hånd i hånd med god kemi og prioritering 

af personlige relationer. Du ønsker at bidrage med dine kompetencer til at spille vores hold 

endnu bedre. 



Dine vigtigste kvalifikationer 

• Uddannelsesmæssigt er du i gang med eller har afsluttet HD(R) eller CMA eller har en 

relevant finansiel baggrund 

• Du er nysgerrig på ny faglig viden  

Ideelt set forestiller vi os også 

• Har du erfaring med køb/salg af virksomheder er det et stort plus. Derudover vil der 

være muligheder inden forretningsudvikling, analysearbejde og projektstyring. Kan du 

supportere i regnskab/revision er det også en fordel. 

• Du er god til at kommunikere både internt og eksternt, mundtligt og skriftligt. 

• Du arbejder analytisk og struktureret, og dine løsninger er præget af høj faglig kvalitet. 

 
 

 
Praktiske oplysninger:  
 
Arbejdslokation: Aarhus 
Fuldtid 
Løn efter aftale/forhandling 
 
 

 
Kontaktoplysninger: 
 
Jobcenter Aarhus 
Kontaktperson: Susanne Hjortshøj 
Tlf.: 87 13 39 60 
E-mail: vtv@aarhus.dk (skriv att: Susanne i emnefelt) 
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